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 Numer postępowania: PGO/1KO/07/2021 

Promnik, dn. 05 lipca2021r. 
 

Konkurs Ofert na sprzedaż  

KOMPAKTOR DO ODPADÓW Ł534 K ,  

1. Nazwa oraz adres Sprzedającego. 

Sprzedający:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku 

adres: ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn 

tel.: 41 346 12 43, 41 346 12 44,  

  e-mail: biuro@pgo.kielce.pl  

2. Tryb sprzedaży.  

Postępowanie jest prowadzone w celu sprzedaży w trybie „KONKURS OFERT” na 

zasadach obowiązujących w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.  

w Promniku: 

a) Sprzedający pozyska oferty kupna w drodze ogłoszenia opublikowanego na terenie 

Zakładu w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do tego celu oraz ogłoszenia 

publicznego (internet i/lub inne media), a następnie dokona oceny ofert  

z uwzględnieniem kryterium najkorzystniejszej ceny. 

b) O wyborze oferty Kupujący zostaną powiadomieni w odrębnym ogłoszeniu 

opublikowanym na tablicach ogłoszeń na terenie Zakładu oraz na stronie 

internetowej Przedsiębiorstwa, a wybrany oferent również drogą elektroniczną  

(e-mail / telefon). 

c) W ciągu 2 dni od daty publikacji ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert 

Kupujący mogą wnosić zastrzeżenia co do wyboru dokonanego przez Sprzedającego 

składając pisemne zażalenie adresowane do Prezesa Zarządu; po upływie 2 dni od 

daty publikacji wyboru lub od daty rozpatrzenia zażalenia do Prezesa Zarządu 

wybrane oferty stają się wiążące i podlegają wykonaniu (zapłacie  

i wydaniu/odebraniu przedmiotu) w okresie 5 dni roboczych. Jeżeli 

wydanie/odebranie przedmiotu oferty nie nastąpi we wskazanym okresie (5 dni 

roboczych), to Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia wyboru oferty.   
 

3. Procedura przygotowania i składania ofert w postępowaniu konkursowym 

a) Sprzedawane  przedmioty  znajdują się na terenie PGO Sp. z o.o. przy ul. Św. Tekli 62, 

Promnik, 26-067 Strawczyn. 

b) W Konkursie Ofert mogą brać udział zarówno osoby fizyczne, jak i inne osoby 

prawne (instytucje, przedsiębiorstwa) z obszaru RP. 

c) Na zakupiony przedmiot wystawiona będzie f-ra VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – oferowane kwoty będą kwotami brutto (z VAT). Wystawienie  

faktury i zapłata (przelewem na konto Przedsiębiorstwa) warunkuje 

wydanie/odbiór przedmiotu sprzedaży/kupna.  

d) Oferenci mają możliwość i obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym 

przedmioty sprzedaży przed złożeniem oferty. 

e) Forma oferty: 
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 • Oferta (w formie pisemnej) musi zawierać: nagłówek o treści: Oferta Kupna 

przedmiotu: kompaktor do odpadów Ł534 K . Konkursu Ofert z dn. ................ 

• Imię i Nazwisko lub nazwę Oferenta 

• Adres pocztowy 

• nr telefonu i/lub adres e-mail 

• PESEL lub NIP 

• „Oferuję kupno przedmiotu sprzedaży za kwotę brutto: ........... zł (słownie: ...........) 

• Podpis lub pieczęć nagłówkowa i podpis 

• Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać w Sekretariacie 

Przedsiębiorstwa  w terminie: do godz. 10:00 dnia 10.09.2021r. 

• Na kopercie należy napisać:  

„Oferta kupna kompaktora do odpadów Ł534 K. Konkursu Ofert z dn. ............” 
 

 

4. WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEST WNIESIENIE WADIUM. 

a) Wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy PGO Sp. z o. o. w Promniku: 
 

Nr rachunku 35 1020 2629 0000 9102 0010 3168 

z dopiskiem „Wadium” i numer postępowania: PGO/1KO/07/2021 – Kompaktor 
 

b) Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert, decyduje data 

fizycznego wpływu pieniędzy na wskazane konto. 

c) Po ogłoszeniu wyników konkursu i zawarciu umowy sprzedaży, wadium zostanie 

zaliczone Kupującemu na poczet zakupu przedmiotu oferty.  

d) Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone na konto z którego zostało 

przekazane.  

e) Sprzedający ma prawo zatrzymać wadium, jeżeli zawarcie umowy sprzedaży stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Kupującego, którego oferta została wybrana. 

5. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży. 
 

Kompaktor:  

Typ: Ł534K 

Rok produkcji: 2006 

Moc: 158kW/ 2200 obr./min. 

Masa eksploatacyjna: 24000 kg 

Zbiornik paliwa: 300 l 

Szerokość lemiesza 3,3 m, pojemność 3,5 m3 

Mosty napędowe: 2 

Sprzęt jest kompletny, lecz mocno wyeksploatowany. Od listopada 2020r. Wycofany  

z eksploatacji - do tego czasu regularnie serwisowany. Uszkodzone jest łożysko w prawym 

przednim kole. Wszystkie koła należy poddać regeneracji lub wymienić na nowe. W lutym 2018r. 

został przeprowadzony kapitalny remont silnika. Całokwita ilość godzin pracy wynosi ponad 

8821h – licznik wymieniany dwa razy.  

Cena wywoławcza: 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
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6. Klauzula informacyjna dot. RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 

Sp. z o.o. w Promniku 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dot. kontroli przeprowadzanych przez 

organy spółki oraz uprawnione instytucje;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

*        Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

         przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

**     Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień  

          w jego wyniku. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

           w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  

           lub z  uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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